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Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 25 fevral tarixli 1/12 nömrəli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət 

hallarının qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planı”nın icrası barədə 

      

Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair 

Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 25 fevral tarixli 1/12 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair 

Tədbirlər Planı”nın 8-ci “Auditor xidmətinə görə ödənişlərin prinsipləri haqqında 

Əsasnamənin hazırlanması” və 9-cu “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən 

auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin təkmilləşdirilməsi” barədə 

bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair 

Tədbirlər Planı”nın 8-ci və 9-cu bəndlərində nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsi 

məqsədilə aşağıdakı tərkibdə İşçi qrupu yaradılsın: 
 

                                         İşçi qrupunun rəhbəri: 
 

              Səbuhi Gülməmmədov – Auditorlar Palatasının icraçı direktoru. 
 

                                         İşçi qrupunun üzvləri: 
 

          Nəcəf Talıbov – Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri; 

          Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi; 

          Vəli Rəhimov – Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi  

                                   üzrə komitənin sədri; 

          Qoşqar Əhmədov – Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri; 

          Rövşən Cəfərli – Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin müdiri; 

          İlkanə Təhməzova – Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin  

                                           baş mütəxəssisi; 

          Rişad Dadaşev – “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan  

                                       Respublikasındakı filialının rəhbərinin müavini-auditor;  

          Zahid Qədimli – “Deloitte & Touche” MMAC-nin Audit departamentinin meneceri;  

          Namiq Abbaslı – Beynəlxalq Audit Standartları üzrə komitənin sədri,  

                                     “ANR Audit” MMC-nin direktor-auditoru;  

          Elçin Əliyev – “BKR Consulting” MMC-nin direktor-auditoru. 



2. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, iki ay müddətində “Auditor xidmətinə görə ödənişlərin 

prinsipləri haqqında Əsasnamə”nin layihəsini və “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin 

təkmilləşdirilməsi” barədə təkliflərini Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirə edilməsi 

üçün təqdim etsinlər. 

3. Bu sərəncamın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin.  

 

 

             Palatanın sədri                                               Vahid Novruzov  


